
 
 
 
 

 
 

OD-21 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS 
Ple, de 20 de juliol de 2022 
CI, de 13 de juliol de 2022 
 
Dictamen Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni amb 
l’Ajuntament de Tagamanent per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la 
realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de 
setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
del Programa Treball i Formació i a la Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per 
la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022, en relació amb les actuacions 
del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 13 de juliol de 2022, el gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, senyor Carles 

Fernández Pérez, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 13 de juny de 2022, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Tagamanent vam 

formalitzar el conveni per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del 
programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual 
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació i 
a la Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per 
a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, 
PRGC i PANP, en endavant el CONVENI.  

 
2. El 13 de juliol de 2022, registre d’entrada núm. E2022011400 del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental, l’Ajuntament de Tagamanent sol·licita una modificació per incloure el projecte d’assistència 
tècnica Fem lluir el Vallès Oriental! en el CONVENI.  

 

Per tant, PROPOSO,      
 
Única. Aprovar la modificació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Tagamanent per a la 
prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent 
a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució EMT/3879/2021, de 22 de 
desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022, en relació amb les actuacions 
del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP, per incloure l’assistència tècnica 
corresponent al projecte Fem lluir el Vallès Oriental!. Aquesta modificació no suposa un increment del 
nombre d’assistències convingudes sinó que únicament permet la possibilitat d’assistir tècnicament a 
l’Ajuntament en execució del projecte sol·licitat.” 
 

2. El 13 de juliol de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 
dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 

FONAMENTS DE DRET  
 

1. El conveni amb l’Ajuntament de Tagamanent per a la prestació d’assistència tècnica en el 
marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre 



 
 
 
 

 
 

EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució EMT/3879/2021, 
de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022, en relació 
amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP, 
formalitzat el 13 de juny de 2022.  
 

2. L’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a 
la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - Treball i Formació), en 
endavant l’ORDRE.  
 

3. La Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria 
anticipada per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, 
de les línies MG52, PRGC i PANP, en endavant la RESOLUCIÓ. 
 
L’article 1 de la RESOLUCIÓ disposa que aquesta té per objecte obrir la convocatòria 
anticipada per a l'any 2022, de les línies MG52, PRGC i PANP, per a la presentació de 
sol·licituds per a la concessió de les subvencions previstes en l'annex 1 de l'ORDRE.  
 
Les actuacions subvencionables, d'acord amb la base 2 de l'annex 1 de de l'Ordre 
EMT/176/2021, de 9 de setembre, són les següents: 
 
-  Actuació de contractació laboral 
 
Aquesta actuació es desenvolupa d'acord amb la base 5.1 de l'annex 1 de l'ORDRE. 
 
Els contractes tenen una durada de 12 mesos a jornada completa. 
 
-  Actuació d'acompanyament 
Aquesta actuació es desenvolupa d'acord amb la base 5.3 de l'annex 1 de l’ORDRE, i té 
caràcter obligatori. 
 
L'article 15.4 de la RESOLUCIÓ determina les hores d'acompanyament a subvencionar en 
cada projecte. 
 

4. D’acord amb el que estableix l’article 3 de la RESOLUCIÓ, poden ser entitats beneficiàries 
de les subvencions, d'acord amb la base 3.1 de l'annex 1 de l’ORDRE, les següents: els 
ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes autònoms, o les 
entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament 
local i de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles que especifica l'annex 
1 de la RESOLUCIÓ. 
 

5. D’acord amb el que estableix l’article 5 de la RESOLUCIÓ, podran ser persones 
destinatàries de les subvencions les recollides a la base 6 de l'annex 1 de l’ORDRE. 

 
Per aquesta convocatòria, els requisits específics de les persones destinatàries de 
cadascuna de les línies són: 

 
-  Línia MG52 

 



 
 
 
 

 
 

Poden participar les persones de 52 anys o més que estiguin en situació d'atur inscrites com 
a demandants d'ocupació no ocupades (DONO). 

 
- Línia PRGC 

 
Poden participar les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a 

demandants d'ocupació no ocupades (DONO), destinatàries de la renda garantida de 
ciutadania. En el supòsit en què en l'àmbit territorial de l'entitat beneficiària no hi hagi 
suficients persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania que s'adeqüin al lloc 
de treball a cobrir per l'entitat beneficiària, es consideren també persones destinatàries 
d'aquesta línia, aquelles que hagin sol·licitat la prestació de la renda garantida de 
ciutadania en els sis mesos anteriors a la publicació d'aquesta Resolució. 

 
Només es pot formalitzar un contracte de treball per unitat familiar amb càrrec a aquesta 

línia. 
 

- Línia PANP 
 

Poden participar les persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no 
perceptores de prestació per desocupació. 

 
Per aquesta línia, s'entén per persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, 

les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants 
d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos, durant els 18 mesos anteriors a 
la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació. 

 
Les persones destinatàries d'aquesta Resolució, hauran de complir els requisits específics 

en el moment de la selecció, i el requisit d'estar en situació de demandants d'ocupació no 
ocupades (DONO) el dia immediatament anterior a la data d'inici de la contractació 
laboral. 

 
6. L’annex 1 de la RESOLUCIÓ estableix la distribució territorial dels contractes de treball. El 

nombre de contractes preassignats al Consell Comarcal del Vallès Oriental són els 
següents:  

 
- Línia MG52: 19 contractes de 12 mesos de durada. 
- Línia PRGC: 15 contractes de 12 mesos de durada. 
- Línia PANP: 15 contractes de 12 mesos de durada 

 
7. L’epígraf a) de l’article 25 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveu que correspon a la comarca 
l’exercici de les competències que li atribueix aquesta Llei en matèria de cooperació, 
assessorament i coordinació dels ajuntaments. Així mateix, l’epígraf c) d’aquest article, 
preveu com a competència de la comarca aquelles que li deleguin o encarreguin de 
gestionar l’Administració de la Generalitat i els municipis.  

 
8. L’article 25.2 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveu que en l’àmbit de les seves 



 
 
 
 

 
 

competències, la comarca pot prestar serveis d’acord amb els requisits que estableix la 
pròpia llei.  

 
9. L’article 28.1 a) del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que correspon a les comarques 
prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.  

 
10. L’article 28.2 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós 

de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, disposa que en tot cas, la comarca ha 
d’exercir les funcions d’assistència i cooperació que li corresponen tenint en compte les 
necessitats dels diferents municipis, tant pel que fa al nombre d’habitants com a la situació 
geogràfica o a llur tipologia quant a l’activitat econòmica predominant.  

 
11. L’article 9.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant TRLMRLC, estableix que les 
competències pròpies dels ens locals són les que les lleis determinen. Aquestes 
competències s'exerceixen en règim d'autonomia i sota la responsabilitat dels ens locals, 
sens perjudici de la coordinació deguda en llurs programació i execució amb les altres 
administracions públiques, en els termes establerts per les lleis.  

 
12. L’article 66.2 del TRLMRLC disposa que els ens locals tenen competències en els àmbits 

de la cohesió social i de la gestió de recursos econòmics, entre d’altres, amb l'abast que 
fixen aquesta Llei i la legislació sectorial respectiva.  

 
13. L’article 14 de la Llei 13/2015 , de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 

públic d’ocupació de Catalunya, estableix com a entitats que integren el sistema d’ocupació 
de Catalunya, les següents:  

 
a) Per llur naturalesa, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, les administracions locals, 

i també les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya.  
 

b) Les empreses i les entitats que, amb finançament públic, col·laboren amb el Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya i presten serveis i desenvolupen programes en el marc 
de l’Estratègia catalana per a l’ocupació i del Pla de desenvolupament de les polítiques 
d’ocupació.  

 
c) El conjunt d’entitats que componen el sistema de formació i qualificació professionals, 

sota els criteris fixats pels serveis i programes en el marc de l’Estratègia catalana per a 
l’ocupació i del Pla de desenvolupament de les polítiques d’ocupació.  

  
14. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions públiques de 
Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb 
els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l’àmbit de les 
competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès comú.  
 

15. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel 
que fa al règim jurídic dels convenis. 

 



 
 
 
 

 
 

16. L’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, preveu que pel conveni s’estableix una relació de 
cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions públiques, 
per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències legalment 
atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú.  

 
17. L’article 14 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que fa a la competència del Ple.  
 
 

 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi:  
 
1. Aprovar la modificació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Tagamanent per a 

la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació 
corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació i a la 
Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada 
per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies 
MG52, PRGC i PANP, d’acord amb el redactat següent:  

 
“REUNITS 

 
D’una part, el senyor Emiliano Cordero Soria, president del Consell Comarcal, assistit per la 
secretària accidental de la corporació, la senyora Núria Caellas Puig.   
 
I, de l’altra, el senyor Ignasi Martínez Murciano, alcalde president de l’Ajuntament de Tagamanent, 
assistit per la secretària de la corporació, la senyora Maria Cristina Aliguer Miró. 
 

INTERVENEN 
 
El president del Consell Comarcal en virtut del que disposa l’article 13 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 

 
L’alcalde president, en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.  
 
Les secretàries, també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 del Reial 
decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració 
local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 

 
 

MANIFESTEN 
 

1. Que el 13 de juny de 2022, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Tagamanent 
vam formalitzar el conveni per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del 



 
 
 
 

 
 

programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual 
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació i 
a la Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per 
a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, 
PRGC i PANP, en endavant el CONVENI.  

 
2. El 13 de juliol de 2022, registre d’entrada núm. E2022011400 del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental, l’Ajuntament de Tagamanent sol·licita una modificació per incloure el projecte d’assistència 
tècnica Fem lluir el Vallès Oriental!  en el CONVENI.  

 
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts compareixents atorguen aquesta addenda de 
modificació del conveni que subjecten als següents  

 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte  
 
L’objecte d’aquesta addenda és la modificació del CONVENI per incloure l’assistència tècnica 
corresponent al projecte Fem lluir el Vallès Oriental! .  
 
 
Segon. Abast de la modificació 
 
Per raó d’aquesta addenda es modifica el CONVENI per incloure l’assistència tècnica corresponent al 
projecte Fem lluir el Vallès Oriental!. Aquesta modificació no suposa un increment del nombre 
d’assistències convingudes sinó que únicament permet la possibilitat d’assistir tècnicament a 
l’AJUNTAMENT en execució del projecte sol·licitat.  
 
 
Tercer. Conservació del CONVENI  
 
Les parts del CONVENI que no hagin estat expressament modificades per raó d’aquesta addenda 
conserven plenament llur vigència.  
 
 
Quart. Vigència  
 
Aquest acord entra en vigor en la data de la seva signatura i finalitza quan ho faci el CONVENI que 
modifica.   
 
I, en senyal de conformitat les parts signen aquest acord amb l’assistència de les secretàries 
corresponents, que en donen fe.” 

 
 

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Tagamanent.  

 
 
Document signat electrònicament. 
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